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KURUMA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİM 
1. Bursiyerliğim süresince, üniversitemin öğrenci işleri birimince düzenlenmiş öğrenci belgesi ile 

transkriptimin aslını Ekim ve Mart aylarının 15. gününe kadar ebideb.gov.tr adresine çevrimiçi 
yüklemekle sorumlu olduğumu, 

2. Öğrenci belgesinin güz döneminde Ekim, bahar döneminde Mart ayında düzenlenmiş olması gerektiğini, 

3. Belirtilen süre içinde, öğrenci belgesi ve transkriptimi ebideb.gov.tr adresine çevrimiçi yüklemediğim 
takdirde bursumun durdurulacağını, 

4. Belgelerin sisteme zamanında yüklenmemesi halinde bursun, belgelerin gönderildiği ayı takip eden 
aydan geçerli olmak üzere tekrar başlatılacağını, 

5. Belgelerin 2 dönem üst üste ebideb.gov.tr adresine çevrimiçi yüklemediğim takdirde GYK kararıyla 
bursumun kesileceğini, 

6. İstendiği takdirde son dönemi içeren Transkript belgesini 15 gün içinde BİDEB’e ulaştırmakla yükümlü 
olduğumu, 

7. Adımda, soyadımda, iletişim bilgilerimde, öğrenciliğim ile ilgili kayıt dondurma, kayıt sildirme, üniversite 
ve/veya bölüm değiştirme, yurt dışına gitme, mezun olma ve benzeri her türlü değişikliği 15 gün içinde 
BİDEB’e yazılı olarak bildirmekle yükümlü olduğumu, 

8. Bursumun devam edebilmesi için öğrencisi olduğum üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, genel 
genel ağırlıklı not ortalamamın en az 2,50/4 veya 65/100 olması gerektiğini, 

9. Genel ağırlıklı genel not ortalamamın bu sınırın altında kalması durumunda, not ortalaması şartı 
sağlanana kadar bursumun durdurulacağını, 

10. Bursluluk süresi içinde başarı şartını sağlamam ve durumumu belgelemem halinde bursumun ilk eğitim- 
öğretim dönemi (Mart/Ekim) başında başlatılacağını, 

11. Başarısızlık nedeniyle durdurulan sürenin burs süremden düşüleceğini, 
12. Bu bursun yanında TÜBİTAK ARDEB proje bursiyerliği hariç aynı anda TÜBİTAK’ın başka bir 

programından burs kazanmam halinde BİDEB’e bildirimde bulunarak burslardan birisini tercih etmem 
gerektiğini bildiğimi, 

13. Çift anadal programı için burs aldığım takdirde, çift anadal programını başarıyla tamamlayamamam 
durumunda TÜBİTAK tarafından ödenmiş olan son 6 aya ait toplam burs tutarını; bu ödemelerin yapıldığı 
günden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte herhangi bir ihtara veya mahkemeden karar almaya gerek 
olmaksızın nakden ve defaten ya da verilen süre içerisinde taksitlerle TÜBİTAK emrine ödeyeceğimi, 

14. Uluslararası bilim olimpiyatları veya uluslararası proje yarışmalarında derece alarak bursiyer olup yurt 
dışında devam ettiğim takdirde, eğitimimin normal eğitim-öğretim süresinin sonuna kadar Türkiye’de 
TÜBİTAK Başkanlık, Merkez ve Enstitüleri başta olmak üzere Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri, 
Teknopark Şirketleri, Araştırma Enstitüleri ve kamu kurum/kuruluşlarında toplamda en az 10 iş günü staj 
yapacağımı ve staj raporunu 15 gün içerisinde BİDEB’e ulaştıracağımı, aksi halde tarafıma ödenmiş olan 
son 6 aya ait bursu geri ödeyeceğimi, 

15. Tarafıma sehven ödenen bursları TÜBİTAK’a iade edeceğimi, 
16. Program çağrı duyurusunu okuduğumu ve bir kopyasını sakladığımı, programın yürütülmesi ve kuralları 

hakkında bilgi edindiğimi, 
17. Yükümlülüklerimi verilen sürede yerine getirmediğim takdirde kurallar doğrultusunda bursumun 

durdurulacağını ve gerek görülürse GYK kararı ile iptal edileceğini 
kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

 

ADI-SOYADI : 

TARİH : 

İMZA : 

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı 
2205-Lisans Burs Programı 
Tel: 444 66 90 
E-posta: bideb2205@tubitak.gov.tr 
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